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ÕENDUSTEADUSE MAGISTRIÕPPEKAVA  
 

Õppekava üldandmed 
 

1. Õppekava kood 2619 

2. Õppekava statistika kood 7501260 

3. Õppekava nimetus eesti keeles Õendusteadus  
 

4. Õppekava nimetus inglise keeles keeles Nursing Science 

5. Struktuuriüksus Meditsiiniteaduste valdkond, peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut 

6. Õppeaste Magistriõpe 

7. Õppekava EHISe tase 614 magistriõpe (3 + 2) 

8. ISCED-97 tase 5A2 

9. Õppevaldkond Tervis ja heaolu 

10. Õppesuund Tervis 

11. Õppekava rühm Õendus 

12. Õppekavagrupp Tervishoid 

13. Õppekeel Eesti keel 

14. Õpiväljundite saavutamiseks vajalikud 
teised keeled 

Inglise keel 

15. Õppevorm Avatud ülikooli õpe 

16. Õppesüsteem Ainesüsteem 

17. Nominaalkestus 2 aastat 

18. Maht (EAP) alates 31.08.2009 120 

19. Antava kraadi nimetus eesti keeles Terviseteaduse magister (õendusteadus) 

20. Antava kraadi nimetus inglise keeles Master of Science in Health Sciences (Nursing Science) 

21. Antava kraadi lühend MSc 

22. Lõpetamisel väljastatav dokument Diplom 

23. Ülikooli nõukogus või senatis kinnitamise 
kuupäev 

21.06.2002 

24. Haridus- ja Teadusministeeriumi 
õppekavade registrisse kandmise kuupäev 

22.08.2002 

25. Õppe läbiviimise õigus õppekavagrupis Tähtajatu 

26. Versioon 2019/2020 

27. Õppekava versiooni kinnitamine / kuupäev Senati otsus 29.09.2017 nr 50 

28. Programmijuht Ere Uibu alates 01.09.2014 

29. Vastuvõtutingimused  1. Õendusteaduse magistriõppesse kandideerimise eeltingimus on 
bakalaureusekraad või rakenduskõrgharidus õe, ämmaemanda, 
füsioterapeudi, tegevusterapeudi, tervisekaitse spetsialisti, tervisedendaja, 
bioanalüütiku või radioloogiatehniku kutsealal.   
2. Ülejäänud tingimused määratakse Tartu Ülikooli vastuvõtueeskirjas. 

30. Õppekava üldeesmärgid  
 

Kujundada süsteemsed ja süvendatud teadmised õendusteadusest,  
-juhtimisest ja -pedagoogikast ning oskus teha uurimis- ja arendustööd. 
Kujundada valmidus töötada juhina tervishoiusüsteemis ja terviseteaduste 
õppejõuna haridussüsteemis ning jätkata õpinguid doktoriõppes. (Sõnastuse 
muudatus kinnitatud meditsiiniteaduste valdkonna nõukogus 17.04.2019) 

31. Õppekava õpiväljundid  Õppekava läbinud üliõpilasel on: 
1) süsteemsed ja süvendatud teadmised õendusteadusest; 
2) oskus teavet kriitiliselt hinnata ja praktikas rakendada; 
3) oskus uurimis- ja arendustööd planeerida ning teostada;  
4) süsteemsed ja süvendatud teadmised õendusjuhtimisest ning -
pedagoogikast; 
5) oskus erialast tegevust kriitiliselt hinnata ning enesearengut juhtida;   
6) valmidus töötada juhina tervishoiusüsteemis ning terviseteaduste 
õppejõuna haridussüsteemis; 
7) oskus arutleda tervishoidu käsitlevatel teemadel ühiskondlikul, riiklikul ja 
rahvusvahelisel tasandil. (Sõnastuse muudatus kinnitatud meditsiiniteaduste 
valdkonna nõukogus 17.04.2019) 

32. Eriala nimetus eesti keeles Õendusjuhtimine ja -pedagoogika 

33. Eriala nimetus inglise keeles Nursing management and nursing pedagogics 

34. Õppekava sisu lühikirjeldus  Õppekava koosneb alusainetest (33 EAP), erialaainetest (58 EAP), 
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vabaainetest (4 EAP) ja magistritööst (25 EAP).  

35. Nõuded õppekava lõpetamiseks  Õppekava lõpetamiseks on vaja läbida alusained (33 EAP), erialaained (58 
EAP), vabaained (4 EAP) ning kaitsta magistritöö (25 EAP). 

36. Õppekava moodulid 
 

Mooduli nimetus Õendusteaduse alusained 33 EAP (kohustuslik) 
 

Mooduli valiku põhimõtted  Alusainete moodul on kohustuslik. 

Mooduli üldeesmärgid  Kujundada süsteemsed ja süvendatud teadmised õendusteadusest, oskus teha uurimis- ja 
arendustööd ning valmidus jätkata õpinguid doktoriõppes. 

Mooduli õpiväljundid  Alusainete mooduli läbinud üliõpilasel on: 
1) arusaam õendusteaduse põhiprobleemidest, arengusuundadest ning õendusteadusliku 
teabe ja õenduspraktika arendamise eesmärkidest;  
2) oskus teha põhjendatud metodoloogilisi valikuid uurimistöö planeerimiseks ja 
teostamiseks, lähtudes uurimistöö ja -eetika põhimõtetest; 
3) oskus teavet analüüsida, kriitiliselt hinnata, integreerida ja praktikas rakendada;  
4) oskus arutleda õendusteadust ja selle arengut puudutavatel teemadel. 

Mooduli õppeained  MVPT.02.005 Õendusteaduse filosoofilised aspektid (4 EAP) 
AROT.00.040 Teadmised, teave ja teabe arendamine õendusteaduses (6 EAP) 
MVPT.02.006 Teadustöö metodoloogilised alused (8 EAP) (I osa – 5 EAP ja II osa – 3 EAP) 
MVPT.02.007 Kvalitatiivsete andmete kogumine ja analüüs (2 EAP) 
MVPT.02.008 Kvantitatiivsete andmete kogumine ja analüüs (6 EAP) 
MVPT.02.009 Magistritöö seminar (5 EAP) (I osa – 3 EAP ja II osa – 2 EAP)   
MVPT.02.010 Teadusartikli kirjutamise põhimõtted (2 EAP) 

Mobiilsusaken I osa (alusained) 
Välisõpingute maht alusainetes  
8 EAP 
 
Mobiilsusaken koos erialaainetega 
15–20 EAP 
 
 
 

Esimese õppeaasta kevadsemestril on võimalik alusainete õpiväljundite saavutamiseks 
läbida aineid Ida-Soome Ülikoolis. Õppeaine MVPT.02.007 „Kvalitatiivsete andmete 
kogumine ja analüüs“ (2 EAP) õpiväljundid saavutatakse aines „Qualitative Research“ (3 
EAP). Õppeaine MVPT.02.006 „Teadustöö metodoloogilised alused I osa“ (5 EAP) 
õpiväljundite saavutamiseks tuleb läbida kaks ainet: „Values and Knowledge Basis in 
Nursing Science“ (3 EAP) ning „Evidence Based Health Care“ (2 EAP). 
 
Üliõpilane võib otsida meelepärase välisülikooli ja kujundada õppekavast lähtuvalt 
individuaalse mobiilsusakna. 

Mooduli nimetus Erialaained (58 EAP) (kohustuslik) 
 

Mooduli valiku põhimõtted  Erialaainete moodul on kohustuslik. 

Mooduli üldeesmärgid  Kujundada süsteemsed ja süvendatud teadmised õendusjuhtimisest ja  
-pedagoogikast. Kujundada valmidus eetiliseks ja tõenduspõhiseks tööks juhina 
tervishoiusüsteemis ning terviseteaduste õppejõuna haridussüsteemis. 

Mooduli õpiväljundid  Erialaainete mooduli läbinud üliõpilasel on: 
1) süvendatud teadmised tervishoiukorralduse õiguslikest alustest, tervishoiu rahastamisest 
ning personalijuhtimise põhimõtetest;  
2) süvendatud teadmised hariduskorraldusest ja selle õiguslikest alustest, pedagoogikast, 
sotsiaalpedagoogikast ning õendushariduse arengusuundadest; 
3) arusaam teadustöö ning tõenduspõhise õppe- ja arendustöö tähtsusest õendusjuhtimise, 
-hariduse ja -praktika kvaliteedile; 
4) oskus analüüsida, kriitiliselt hinnata ning praktikas rakendada juhtimisteooriaid, -mudeleid 
ja -meetodeid; 
5) oskus analüüsida, kriitiliselt hinnata ning praktikas rakendada õppimise ja õpetamise 
teooriaid, mudeleid ja meetodeid; 
6) oskus analüüsida ja kriitiliselt hinnata kolleegide pädevust ning suunata nende 
professionaalset arengut;    
7) oskus järjepidevalt ja iseseisvalt õppida; 
8) oskus arutleda juhtimist, haridust ja praktikat puudutavatel teemadel tervishoiu kontekstis.  

Mooduli õppeained  MVPT.02.012 Kommunikatsioonijuhtimine õendusjuhtimises ja -hariduses (2 EAP)  
MVPT.02.011 Patsiendikesksus ja kliiniline tervisedendus (3 EAP) 
ARSK.05.014 Tervishoiu kvaliteedi hindamine ja juhtimine (3 EAP)                          
MVPT.02.014  Projektijuhtimine tervishoius (3 EAP) 
AROT.00.028 Personalijuhtimise alused õendusjuhtidele (3 EAP) 
AROT.00.063 Tööõiguse alused õendusjuhtidele (2 EAP) 
AROT.00.060 Terviseökonoomika alused õendusjuhtidele (3 EAP) 
AROT.00.061 Meditsiiniõiguse alused õendusjuhtidele (4 EAP) 
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MVPT.02.015 Õendusjuhtimine (7 EAP) 
AROT.00.032 Hariduskorraldus ja -õigus õendusõppejõududele (3 EAP) 
MVPT.02.013 Pedagoogika ja sotsiaalpedagoogika õenduses (7 EAP) 
AROT.00.069 Õppemeetodid õenduses (3 EAP) 
MVPT.02.016 Õenduse didaktika (7 EAP) 
MVPT.02.017 Erialapraktika (8 EAP) (I osa – 4 EAP, II osa – 4 EAP) 

Mobiilsusaken II osa (erialaained) 
Välisõpingute maht erialaainetes 7 
EAP (soovi korral 12 EAP) 
 
Mobiilsusaken koos alusainetega 
(15–20 EAP) 
 
 
 

Esimese õppeaasta kevadsemestril on võimalik erialaainete õpiväljundite saavutamiseks 
läbida aineid Ida-Soome Ülikoolis. Ainete õpiväljundid kaetakse järgmiselt: 
AROT.00.060 „Terviseökonoomika alused õendusjuhtidele“ (3 EAP) – aines „Health Care 
Systems“ (2 EAP); 
MVPT.02.011 „Patsiendikesksus ja kliiniline tervisedendus“ (3 EAP) – aines „Health 
Promotion and Management“ 5 EAP); 
ARSK.05.014 „Tervishoiu kvaliteedi hindamine ja juhtimine“ (3 EAP) – aines „Health Impact 
Assessment“ (5 EAP) 
 
Üliõpilane võib otsida meelepärase välisülikooli ja kujundada õppekavast lähtuvalt 
individuaalse mobiilsusakna. 

Mooduli nimetus Vabaained (4 EAP) (kohustuslik, valitav) 
 

Mooduli valiku põhimõtted  Vabaainete moodul on kohustuslik. Aineid saab valida Tartu Ülikoolist või teistest 
ülikoolidest. 
Märkus: vabaaineks arvestatakse välisõpingute ajal kogutavad ainepunktid (vt 
mobiilsusaknaid I ja II), mis ületavad asendatavate alus- ja erialaainete ainepunktide 
summat.   

Mooduli üldeesmärgid  Eesmärgid tulenevad valitud õppeainete eesmärkidest. 

Mooduli õpiväljundid  Õpiväljundid tulenevad läbitud õppeainete õpiväljunditest. 

Mooduli nimetus Magistritöö (25 EAP) (kohustuslik) 

Mooduli valiku põhimõtted  Magistritöö on kohustuslik. 

Mooduli üldeesmärgid  Kujundada valmidus iseseisvaks uurimistööks. 

Mooduli õpiväljundid  Magistritöö mooduli läbinud üliõpilasel on: 
1) oskus planeerida ja teostada uurimistööd; 
2) oskus koostada uurimistöö raportit ning seda suuliselt kaitsta. 

Mooduli õppeained MVPT.02.018 Magistritöö (25 EAP) 

37. Lisainfo Peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituudi koduleht: http://www.tervis.ut.ee  
Õppeinfosüsteem: https://www.is.ut.ee/pls/ois/tere.tulemast 
Ere Uibu – õendusteaduse magistriõppekava programmijuht, ere.uibu@ut.ee, 737 4181 
Ede Kärner – õppekorralduse spetsialist, ede.karner@ut.ee, 737 4181 
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